Visieverhaal
Wonen op
z’n best

“We leven in een
verandering van tijdperk.”
We leven in een verandering
van tijdperk
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Dit voorspelde Jan Rotmans al een paar jaar

De veranderingen in ons tijdperk zorgen

geleden. En nu zien we het allemaal gebeu

niet alleen voor uitdagingen op politiek of

ren. In de wereld, in Nederland en ook in

maatschappelijk vlak. Maar ook binnen de

onze eigen Noordoostpolder. Zo zijn er

samenleving is een beweging nodig: van

voor ons verschillende uitdagingen. Een

‘ego naar eco’ en van ‘welvaart naar welzijn’.

van de grootste uitdagingen is de klimaat

Gelukkig zien we dat deze beweging steeds

verandering. We moeten aan de slag om de

vaker wordt ingezet. Ook binnen de volks

gevolgen daarvan te beheersen. Gevolgen

huisvesting zullen we anders om moeten

zoals overstromingen en droogte, maar ook

gaan met onder andere energie en grond

voedseltekort, pandemieën, vluchtelingen

stoffen. Het vraagt ons om meer en inten

stromen en toenemende ongelijkheid.

siever te gaan samenwerken met partners.

De betekenis van Mercatus
Mercatus beweegt ook. Nog altijd staat

prettig met elkaar kunnen samenleven en

betaalbaar wonen voor ons voorop, nu en

waar ze zich écht thuis voelen. Door dit te

in de toekomst. Zo kunnen we armoede

creëren, dragen we met elkaar bij aan een

bestrijden, uitsluiting voorkomen en een

mooie Noordoostpolder.

leefbare aarde realiseren. Om het verschil
te kunnen maken in de Noordoostpolder,

Hoe ontstaat Wonen op z’n best?

moeten we (andere) keuzes maken als het

Wonen op z’n best is een visie. Dat betekent

gaat om duurzaamheid. Daarbij maken we

niet dat we alle oplossingen bij voorbaat

onderscheid tussen ecologische duurzaam

weten. Maar het geeft wel de richting aan,

heid (gevolgen van klimaatverandering)

op weg naar onze ideale leefwereld. Om

en sociale duurzaamheid (hoe we willen

daar te komen, nemen we onze plaats in de

samenleven). En we kijken verder. Niet

samenleving in en maken wij écht contact.

alleen naar wat goed is voor de mensen nu,

Met onze bewoners, maar ook met onze

maar ook voor onze toekomstige

samenwerkingspartners. Want met elkaar

generaties.

hebben we invloed om vandaag de goede
dingen te doen die ook goed zijn voor

Wonen op z’n best

morgen. Dat noemen wij al een aantal jaren

Onze (toekomstige) bewoners in de

‘Samen B
 uurten’. Dat is wie wij zíjn. Naast

Noordoostpolder staan op nummer 1.

deze manier van werken blijft onze woning

Voor hen willen wij het verschil maken.

voorraad ons belangrijkste instrument:

Wij willen dat ze kunnen ‘Wonen op z’n

voldoende, betaalbare, goede en duurzame

best’. En dat kan alleen als hun woonplek

woningen in een veilige en gezonde

een thuisbasis is om te leven, van waaruit

omgeving.

ze volwaardig deel kunnen uitmaken van
de samenleving. Die basis bestaat uit
een goede en betaalbare woning in
een veilige en gezonde woon
omgeving. Een plek waar bewoners
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Wat zijn onze belangrijkste thema’s?
Binnen Wonen op z’n best hebben we drie b
 elangrijke thema’s benoemd. Daarbij
richten we ons zowel op het brede belang (van de samenleving en de wijken in
Emmeloord of de dorpen) als het individuele belang van de bewoner. Binnen elk
thema maken we concreet wat er nodig is om die duurzame wijken, waar iedereen
zich echt thuis voelt, te realiseren.

Duurzaamheid

We vinden het belangrijk dat we in de manier
waarop we werken, geen blijvende schade
toebrengen aan de aarde. Voor deze en
toekomstige generaties. Duurzaamheid staat
daarom centraal voor ons.
CO2-REDUCTIE

TOEKOMSTBESTENDIG

MEER & ANDER GROEN

4

CIRCULAIR

Vitale wijken

Wij willen dat onze bewoners deel uitmaken van
gezonde, diverse en ‘samenredzame’ wijken.
Daarvoor moeten onze wijken een omgeving
worden waar mensen kunnen samenleven,
elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen.
BUURTEN BOUWEN

SAMENREDZAAM

NIEUWE WOONVORMEN

KLIMAATADAPTATIE

Zelfstandig thuis

Kwetsbare mensen hebben vaker ondersteuning
nodig in en om de woning. Daarbij staat onze
bewoner centraal en laten we ons leiden door
de menselijke maat. Tegelijkertijd stimuleren we
het eigen verantwoordelijkheidsgevoel.
EIGEN REGIE
MAATWERK

PERSOONLIJK CONTACT
VEILIGHEID

LEVERANCIERS

Samenwerking

Door samen te werken met onze partners
kunnen we nog veel beter zorgen dat onze
bewoners wonen op z’n best. Waarbij we zo
nodig onze eigen belangen ondergeschikt
maken aan het hogere, gezamenlijke doel.
GEMEENTE
COLLEGACORPORATIES

ZORG- EN WELZIJNSPARTNERS
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Daktuin met bloemenweidemengsel in Marknesse.
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Hieronder lichten wij onze 3 thema’s
verder toe
Duurzaamheid
Als grootste verhuurder in de Noordoost

maakt het de lucht schoon, houdt het

polder heeft Mercatus een grote impact

woningen koeler en kunnen we er regen

op de kwaliteit van wonen en leven. We

water mee opvangen.

vinden het belangrijk dat we in de manier
waarop we werken, geen blijvende schade

Het bewustzijn en gedrag van onze mede

toebrengen aan de aarde. Dat doen we

werkers, bewoners en samenwerkings

zowel voor onze huidige bewoners, als de

partners spelen een belangrijke rol. We

toekomstige generaties. Duurzaamheid

kiezen steeds vaker voor het duurzame

staat daarom centraal voor ons. We willen

alternatief. We kijken naar de mobiliteit van

bijvoorbeeld dat al onze woningen voor

onszelf en leveranciers om CO2-uitstoot te

2045 fossielvrij en energieneutraal zijn.

verminderen.En we willen volledig circulair

Daarbij kijken we verder dan all-electric 

zijn. Bij slopen en bouwen hergebruiken we

als duurzame energieopwekking.

zo veel mogelijk. Onze bewoners stimule
ren we daarnaast om bewust te leven.

“We willen bijvoorbeeld dat al onze
woningen voor 2045 fossielvrij en
energieneutraal zijn.”

We willen niet alleen intern, maar ook
extern de passie voor duurzaamheid aan
wakkeren. Bijvoorbeeld bij onze partners.
Daarvoor creëren we een cultuur waarin

Maar duurzaamheid is meer dan techniek

het voor onze medewerkers mogelijk is om

en energie. Het gaat ook over leefbaarheid

samen met partners nieuwe initiatieven te

en gezondheid. We willen de komende

ontplooien. Zo wordt duurzaamheid een

jaren meer en ander groen in onze wijken

onlosmakelijk onderdeel van ons denken

realiseren. Want naast dat een groene wijk

en handelen.

zorgt voor een prettige leefomgeving,
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Vitale wijken
Veranderingen in de samenleving en de

of door financiële zorgen. Denk aan

politiek zetten onze wijken onder druk.

ouderen die minder mobiel zijn, maar

Langzamerhand maakt het traditionele

ook aan mensen met een psychische

gezin plaats voor samengestelde gezinnen,

kwetsbaarheid of met een taalbarrière.

tweeverdieners en eenpersoons

Het hebben of het opbouwen van een

huishoudens. Waarbij we zien dat mensen

netwerk om op terug te vallen is in zo’n

steeds meer op zichzelf gericht zijn en

geval niet vanzelfsprekend. Dit maakt

daardoor weinig oog hebben voor hun

bewoners minder zelfredzaam. E
 n dat

omgeving. Ook zijn mensen veel minder

terwijl we leven in een tijdperk waarin de

verbonden aan netwerken in de buurt,

politiek steeds nadrukkelijker vraagt om

zoals de kerk of een vereniging.

zelfredzaamheid van bewoners én hun
omgeving.

Binnen de sociale huursector maken vooral
mensen met een laag inkomen nog kans op

Wij vinden het belangrijk dat onze bewo

een huurwoning. Wij zien dat dit lagere

nersdeel uitmaken van gezonde, diverse

inkomen steeds vaker verband houdt met

en ‘samenredzame’ wijken. Dat gaat zowel

een vorm van kwetsbaarheid, bijvoorbeeld

via de woning als de woonomgeving.

door lichamelijke of psychische problemen

En proberen er met de instroom voor te
zorgen dat de wijk bestaat uit een diverse
groep mensen. Ook willen we wijken en
buurten zo ontwerpen dat ze een omgeving

“Wij vinden het belangrijk dat onze
bewoners deel uitmaken van gezonde,
diverse en ‘samenredzame’ wijken.”
vormen waar bewoners elkaar ontmoeten,
elkaar kennen en waar samenleven
gestimuleerd wordt. Wij geloven dat daar
door het eigenaarschap en verantwoorde
lijkheidsgevoel van bewoners toeneemt.
Uiteraard is niet alles maakbaar, maar we
willen wel ruimte geven voor wat kan
ontstaan.
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Dorpstuin in Ens.

Zelfstandig thuis
Ook binnen dit thema gaat het erom dat

mogelijk de ruimte krijgen om eigen 

bewoners zichzelf kunnen redden. Alleen

keuzes te maken.

ligt hier de focus op zelfredzaamheid in en
om de woning. De kwetsbare groep onder

Ook zoeken onze medewerkers persoonlijk

onze bewoners heeft vaak ondersteuning

contact met de bewoners. Waarbij z e goed

nodig om zo zelfstandig mogelijk te kunnen

luisteren om de vraag door te vertalen.

leven. In welke vorm dan ook. Daarbij staat

Dit vraagt van ons als corporatieook een

de bewoner centraal en laten we ons leiden

andere rol. Goed wonen gaat namelijk om

door de menselijkemaat. Dat betekent dat

meer dan alleen het leverenvan vastgoed.

we niet iedereen altijd gelijk behandelen.

We zijn niet alleen huisvester, maar ook

We maken, afhankelijk van de situatie,

dienstverlener. Uiteraard in samenwerking

andere keuzes en als het nodig is een

met diverse partijen. Denk aan de

uitzondering. Ook stimuleren we het

gemeente, hulp- en zorgverleners. De hele

eigen verantwoordelijkheidsgevoel van

keten is nodig om dit te laten slagen.

bewoners. Wat betekent dat ze zoveel
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Nieuwbouw in Espel.

“Niet alleen
denken en
praten, maar
vooral ook
doen!”
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Samen kom je verder
We kunnen het niet alleen. Of beter gezegd:

langetermijnsamenwerking. Niet voor een

samen met onze samenwerkingspartners

project, maar voor een reeks aan projecten.

kunnen we nog veel beter zorgen dat onze

Waarbij we zo nodig onze eigen belangen

bewoners kunnen wonen op z’n best.

ondergeschikt maken aan het hogere

Waarbij iedereen doet wat nodig is voor

gezamenlijke doel.

de bewoner of de samenleving. Met oog
voor ieders belangen. Vooral op het vlak
van wonen- zorg- en welzijn zien we
kansen. Door intensief samen te werken
zijn we bijvoorbeeld in staat om signalen

“Komen tot een eerlijke, duurzame
samenleving waarin iedereen een
plek heeft en zich thuis voelt.”

vroegtijdig op te vangen en door te geven
aan onze welzijnspartners. Zo kunnen we

Van denken naar doen

de bewonersoptimaal ondersteunen.

Laten we net als Jan Rotmans de vertaalslag

In de wijk en in huis.

maken van theoretische kennis naar
concrete adviezen en acties. Niet alleen

Ook bij het onderhoud, de ontwikkeling,

denken en praten, maar vooral ook doen!

realisatie of transformatie van onze

Zelf, met onze bewoners en samen met

woningen is samenwerking heel belangrijk.

onze partners. Want alleen dan komen

Door anders en als keten naar vraag

we tot die eerlijke, duurzame samenleving

stukken te kijken, maken we ons vastgoed

waarin iedereen een plek heeft en zich

nog duurzamer. Denk aan het aanpassen

thuis voelt. Ongeacht afkomst, gezondheid,

van bestaande flats, door de isolatie te

sociaaleconomische status of gezins

verbeteren, zonnepanelen aan te brengen

situatie. Niet alleen nu, maar ook over

of te vergroenen. En we zetten in op

50 jaar.
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